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  کارشناس زبان و ادبیات فارسی
  

  :چکیده
 انسان چه مرد باشد چه زن در درون     ، دو شکلی از زبان هستند     زنانه نویسی و مردانه نویسی هر     

 است ایـن دو در وجـود انـسان    »آنیموس« و یک ذات مردانه »آنیما«خود داراي یک ذات زنانه   
با یکدیگر کشمکش دارند گاه یکی از آنان بر دیگري غلبه می یابد و گاه هر دو در یـک تعـادل                

گاه در اثري غلبه با ذات مردانه آدمـی باشـد آن اثـر     هر. ذاتی در درون فرد به آرامش می رسند       
بعنوان ژانر مردانه نویسی شناخته می شود و برعکس در آثاري با غلبه ذات زنانـه آن اثـر داراي         

است که ایـن   موضوع  این پرداختن به در این مقاله سعی بر      . ژانر زنانه نویسی شناخته می شود     
  . د و گاه با هم شباهت یا تفاوت یا هم پوشانی دارنددو نوع نوشتار از هم داراي سهم هستن

از طرفی فمینیست ها که بر برابري زن و مرد در تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیـره    
تکیه دارند معتقدند در تعاریف مردانه، زنان نادیده گرفته شده اند و باید به جامعه زنـان از ایـن       

ي زنانه نویسی و ذکـر کامـل ویژگـی هـاي آنهـا تـا حـد                 شناخت محورها . پس توجه ویژه شود   
خاصی امکان پذیر است یا شاید با گذشت زمان بیشتري بـه ایـن ویژگیهـا بطـور کامـل بتـوان              
     دست یافت زیرا زنانه نویسی و مردانه نویسی بـا وجـود تفاوتهـا، شـباهتهایی نیـز دارنـد یعنـی            

به معنـاي مانـدگار   » پایا«. سی و به عکس یافتمی توان مختصات زنانه نویسی را در مردانه نوی     
کلیدواژه پایایسم داراي الـف مـشترك اسـت و بـه       . هم ایسم مکتبی است   » ایسم«آمده است و    

  .شیوه تلفظ روان آن در زبان، نوشتار یافته است

در نگرش پایاجنسیت در مکتب پایاییسم در نوشتار سعی بر این است که متکی بر سهم گرایی                  
در این مکتب توجه صرف به زنانه نویسی یا مردانـه نویـسی نیـست بلکـه بـا                   . ه شود اثري نوشت 

تأکید بر سهم گرایی زن و مرد آنهـا در مرحلـه اي از شـناخت از هـم قـرار مـی گیرنـد کـه بـا             
یعنی در تفکر پایاجنسیت به جـاي توجـه بـه          . همراهی زن و مرد و سهم آنان از هم توجه شود          

  .غدغه هاي جامعه زنانه و دغدغه هاي جامعه مردانه پرداخته می شوددغدغه زنان و مردان به د
28/4/1400: تاریخ پذیرش مقاله                                    18/6/1400: تاریخ دریافت مقاله   

  واژگان کلیدي
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  قدمهم-1
 بحث زنانه نویسی و مردانه نویسی و رویدادهاي هـاي آن از مهـم تـرین موضـوعات                دانیدمیآیا  

سه دهه اخیر بوده است؟ موضوعاتی که با هیاهو جهان و جنبش هـاي فمینیـستی در       جنجالی  
اروپا آغاز شد و دامنه هاي آن به سایر نقاط دنیا و ادبیات آنان کشیده شد؟ این موضـوع باعـث               
توجه و اعتراض صاحب نظران ادبی هر ملـت بـه حـق سـرکوب شـده  زنهـا و محرومیتـشان از           

این آگاهی .  از استفاده از حق طبیعی و انسانی و فرهنگی آنان است     آزادي قلم و ممانعت مردان    
ها و جنبش ها و توجه آنان با نوشتار زنانه و آزادي قلم و بیان زنان، باعث نوشتن آثار و کتـب و    

  . مقاالت و تحقیقات بسیاري در سراسر دنیا شده است
 زنـان در آزادي نوشـتن را   هر چند بعضی از زنانه نویسان و نویسندگان مرد حق سـرکوب شـده   

انکار می کنند اما این ظلمی که در طول تاریخ و بخصوص سلب آزادي هاي زنان، یک واقعیـت           
است و بر خالف نظر بعضی محققان نه توهم است و نـه اتهـام،          .... تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و   

وم جهـان کـه از   بلکه امروزه هم هستند بسیاري از زنان در سراسر دنیا و بخصوص مناطق محـر     
  . نوشتن و شرکت در اجتماع محروم هستند

امروزه نیاز به عناصر آگاهی بخش به مردان و زنان جامعه کـه از سـوي صـاحب نظـران مطـرح            
شود و شناخت محورهاي نوشتاري زنـان و مـردان کـه در واقـع هـر کـدام از ایـن دو نیمـی از               

 سهمی که این دو از هم دارند کمـک  اجتماع را تشکیل می دهند می تواند در جهت شناساندن    
سهمی که باعت تمایز و در نهایت تکامل این دو نوشتار مـی شـود و   . قابل توجه اي داشته باشد   

با آگاهی و شناخت و دید باز نسبت به این دو نوشتار میتواند قلم هایی را به تکامل و تعـالی در         
 هم داراي سهم می باشـند و نتیجـه           از »شعر، داستان «همانطور که گونه هاي     . کنار هم برسند  

با همـسویی و سـهم گرایـی،    . سهم گرایی آنها منجر به یکی از خوانش هاي گونه فرا شده است         
نوشتار زنانه و مردانه از هم و شناساندن این سهم می توان گام هاي بلندتري به سوي برابـري و      

  . سهم گرایی نوشتار زنانه و مردانه از هم برداشت
ه قریب سیصد سال است بین طرفداران عدالت بـراي زنـان در همـه زمینـه هـا و                   در چالشی ک  

آیا بحث از جنسیت مردان تا چه حـد مـی توانـد باعـث شـکاف و                 . بخصوص نوشتار وجود دارد   
  اختالف و نابرابري بین حق دو دو جنس از هم شود؟ 
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نسیت و یا اذعـان بـه   آیا با گذشت این همه زمان بهتر نیست فارغ از هر تعصب بیجا، مساله ج  -
آن، در جهت برابري و سهم گرایی این دو براي رسیدن به کمال و وحـدت، افقـی تـازه گـشوده      

  شود؟ 
 مبنـی بـر سـهم    »ادبی پایایسم _مکتب فلسفی «و تالشی که از سوي       سوال مورد نظر     جواب به 

داختـه  گرایی جنسیت ها و حتی گونه هاي نوشتاري ادبی پاسخی است که در ادامـه بـه آن پر                   
کـه  اسـت  در مکتب پایایسم آنچه اصل است هم زنانه نویـسی و هـم مردانـه نویـسی             . می شود 

 در جهت رسیدن به هـدف و  بتوانند که  می شود ك سهم گرایی این دو در کنار هم         رمنجر به د  
  .علو و تکامل در رسیدن به برداشتن موانع و اختالفات همراه هم باشند

  :پیشینه نویسی-2
کلید زد شواهدي  ) 1980(شمند آمریکایی، گردا لنر، مطالعه تاریخ زنان را در دهه           زمانی که دان  

از دل این تفسیر اولیـه و    . از پیدایش پدرساالري در گذشته را پیدا کرد و به تبیین آن پرداخت            
خام در نظام پدرساالري، جوامع متعددي در طـول تـاریخ شـکل گرفتنـد کـه امـروزه در اکثـر             

ار دنیا و در بسیاري دیگر از جوامع نیز رگـه هـایی از نظـام پـدر سـاالري              کشورهاي محافظه ک  
  )59 ص،همان(هنوز دیده می شود

صـداي زنانـه در   « تحـت عنـوان   .)1385,46:رهفیاض، ابراهیم و رهبري، زه    (وسط  مقاالتی که ت  
 نـسل  صورت گرفته ادبیات را بعنوان روایتی از زبان در نظر می گیرد و دو  » ادبیات معاصر ایران  

این رساله بـه ایـن مـساله پرداختـه     . از نویسندگان را با توجه به متغیر جنسیت تحلیل می کند 
که ویژگی هاي آثار زنان و مردان در حیطه هـایی چـون میـزان حرکـت در معیارهـاي ادبیـات          
متن، خروج از زبان معیار مانند بکارگیري واژگان قدیمی، واژگان بومی، آفرینش واژگان جدیـد               

 نزدیکی به جریان هاي مرکزي زبان و فرهنگ مانند استفاده از اصطالحات و ضـرب المثـل            و یا 
این مطالعات نشان می دهد مردان بیشتر از زنان بـه         . ها در دو نسل از نویسندگان چگونه است       

اما بیشتر از زنان بـه دشـوار نویـسی روي آورده            . جریان هاي ادبی سازي متن نزدیک نشده اند       
این نکتـه گفتنـی اسـت       . نان در عین حفظ کردن معیارهاي ادبیت، روان تر هستند         متون ز . اند

حرکت دو نسل از نویسندگان در طول زمان در جهت نزدیکی به یکدیگر بـوده اسـت نویـسنده           
مرد نسبت به نویسنده هم جنس خود در نسل پیشین از قواعـد دشوارنویـسی فاصـله گرفتـه و         

  .  هم جنس نسل پیش از خود از روان نویسی دور شده استنویسنده زن نیز نسبت به نویسنده
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در حیطه واژگان در دو نسل، زنان بیشتر به واژگان زبان منطقه اي و بومی و مـردان بیـشتر بـه     
در زمینه خلق واژگان جدید تفاوتی در دو جنس دیده نشده    . واژگان زبان معیار وفادار مانده اند     

 کمتر از نسل پیشین خود از ایـن واژگـان اسـتفاده کـرده               در زمینه دشواژه ها، نسل دوم     . است
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که نویسندگان زن و مرد در طـول زمـان از ویژگـی        . است

  .هاي افراطی تر نسل پیشین خود فاصله گرفته اند و در جهت مشترکی حرکت می کنند
  :فمینیسم-3

 در مورد مردانی که ویژگی هاي زنانه داشـتند و دو       واژه فمینیسم را در ابتدا گروهی از پزشکان       
سپس این واژه را در مورد زنانی که مانند مـردان رفتـار     . جنسی محسوب می شدند  بکار بردند      

بعدها نامی شد براي جنبش هـاي  . می کردند و خواهان قدرت و استقالل بودند به کار برده شد  
غات حرکتی افراطی، سنت ستیز و دردسـر آفـرین   این کلمه از بدو ورود به دایره ل       . حقوقی زنان 

را تداعی می کرد و در نتیجه زنانی که با این حرکت و این کلمه شناخته مـی شـدند بالفاصـله              
 در هـر حـال فمینیـسم جنـبش واحـدي      )14: 1388،وولف.(در اقلیتی محکوم قرار می گرفتند 

  )15: 1376ت، ابو.(نیست و جریان هاي فمینیستی متعددي وجود دارد
 درخـصوص شـرایط تحـوالت    »تحول زبان در شعر شاعران زن  «سیده محدثه جعفري در کتاب    

 دوره مـشروطه بعلـت تحـوالت     .ادبی زنانه از دوره مشروطه با تـأمالت فمینیـستی، مـی گویـد             
 ایـن  .در تاریخ ایران از اهمیـت ویـژه اي برخـوردار اسـت         ... گسترده اجتماعی، فرهنگی، ادبی و    

تـا اواخـر دوره اول سـلطنت پهلـوي شـاعران      که . ات هم اثر گسترده اي داشت تغییرات در ادبی  
: 1375،میرصادقی.(هرچه بیشتر به بیان احساسات شخصی و تجربه هاي زندگی خود پرداختند         

17-19(  
، سرآغاز طرح عقاید در مورد حقوق زنان از سوي گروه کوچکی از زنان ایرانـی           1280اوایل دهه   

لفــت شــدید اجتمــاعی موقعیــت فرودســت زنــان را بــه چــالش مــی آنهــا بــه رغــم مخا. اسـت 
تا رسیدن به مراحل متعـالی تـر آگـاهی زنـان راه طـوالنی          و   )13: 1384،  ساناساریان.(کشیدند

از بهترین منابع در دسترس براي فعالیت هاي زنان ایران در اوایل قرن           «. تري باید طی می شد    
اما نوشـتن  . زنان خود این دوره نوشته شده است    بیستم، کارهاي نوشتاري بوده است که توسط        

  )54: همان.(ه استبه طور جدي برایشان ممنوع بود
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شناسـی صـرف و    براي مقابله با زبان مردانه گروهی از فمینیست ها بیشتر به جنبـه هـاي زبـان     
تغییر قراردادهاي زبانی مانند تفاوت ضمایر با واژگان مذکري که عمومی تلقی می شـوند توجـه    

این گروه، سعی دارند براي جنبه هاي مردانه ي زبان کـه زنـان بـه ناچـار بایـد از آن               . ده اند کر
هایی ایجاد کنند که مناسب زنان یا خنثی باشد تا در کاربرد زبان وابـسته                 استفاده کنند معادل  

هاي زبانی چنـدان راه بـه جـایی       اما به نظر می رسد تالش براي ساختن معادل        .به مردان نباشد  
.  را به اثبات رسـاند »زن «ی برد و باید به گونه اي دیگر و با تاکید بر زنانگی هاي پیش رونده   نم

به هـر  .  خودبخود ساخته می شود»زنانگی «زبان و معادل هاي قراردادي زبان در پی ثبوت این        
حال زنان شاعر ایرانی از دوره مشروطه به بعد در پی ثبوت به عمد یا غیـر عمـد، هویـت زنانـه                

  .ود را در شعر نشان داده اندخ
فیمینـست هـاي   . دانـست  سه موج اصلی می تـوان    را موج هاي فمینیستی در کشورهاي غربی     

فمینیست موج دوم که . موج اول بیشتر به دنبال حقوق سیاسی و اجتماعی برابر با مردان بودند      
 ویرجینیا وولـف پـا   »اتاقی از آن خود« سیمون دوبووار و   »جنس دوم «با انتشار کتابهایی مانند     

نقـد  «از ایـن دوره بطـور گـسترده اي    . گرفت بر جنبه هاي عمیق تري از تبعـیض تاکیـد کـرد     
ها تاکید کردند و تفاوت زن و مـرد   فیمینست هاي موج سوم بر تفاوت.  مطرح است  »فمینیستی

  . پنداشتند_ شناختی  نه زیست_را تفاوتی فرهنگی 
 :زنانه نویسی و مردانه نویسی-4
 بـاور رسـاند کـه زن و مـرد بـه خـاطر قـرار           ایـن    زنان و مـردان پژوهـشگر را بـه         ،ن متفاوت زبا

نظرات . گرفتنشان در سلسله مراتب جنسیتی براي سخن گفتن زبان متفاوتی را به کار می برند         
 پیدایش نظریه نوشـتار زنانـه       _ نیز زمینه ساز   »ژاك الکان « و   »ژاك دریدا  «اندیشمندانی چون 

خواهان بر هم زدن نظم نوشتاري تک معنایی مردانی شـدند کـه      ها  اران و فمینیست  پایه گذ . شد
سلطه خود را با زبان بر جنس زن ادامه دار می کردند، آنها خواستار ایجاد زبـانی شـدند کـه از                 

 به همین خاطر اصطالحات نوشتار زنانه را بـراي آثـار نوشـته شـده     .زنانگی زن سرچشمه بگیرد 
داستان و به ویژه رمان، گونه مناسبی براي بیان واقعیات اجتمـاعی            اي همین   بر. پیشنهاد دادند 

بـه منزلـه شـکل ادبـی و نهـادي         «و ساختن جهانی مشابه با جهان بیرونـی اسـت و ایـن فـرم                
اجتماعی است که بطور مستقیم تري از پدیده هاي اجتماعی، مایه می گیرد و زمینـه مناسـبی        
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بنـابراین توجـه بـه موضـوع     .  دست خود آنان فراهم می کنـد   را براي شکل دادن دنیاي زنان به      
  )9: 1386زرافا، (.ها و جهان ذهنی زنان است رمان، گونه ي مناسبی براي کشف دیدگاه

در قرن نوزدهم میالدي اهمیت رمان نویسان زن تا جـایی اسـت کـه مـردان نویـسنده بخـاطر                  
 را در پـس نقـاب زنانـه پنهـان مـی      فراهم آوردن امکان انتشار رمانهایشان نـاگزیر چهـره شـان      

نخـستین   در ایران گر چه از این دست مسائل خبري نیـست امـا     )41-38: 1385 مایلز،(.ردندک
  .  نوشته سیمین دانشور است»سووشون«رمان درخور توجه زنان 

  :محوریت نوشتار زنانه-4-1
ود و زن جدید بـا      زن سنتی با مفاهیمی مانندخانه، مصرف، کارخانگی و گذشته بازنمایی می ش           

این تحـول کمـی در داسـتان    .  آینده بازنمایی می شود    و مفاهیمی مانندتحرك، تولید، استقالل   
نویسی زنان با واکنش هاي متفاوتی روبرو شده و برخی قلم بـه دسـت گـرفتن زنـان را معـادل            

فتـه  زنان از طریق نوشتن صداي خـاص و نادیـده گر        پس در واقع    . رهایی زنان قلمداد کرده اند    
  ،)193: 1992میالنی،. (کنند شده خود را در جامعه طنین افکن می

توصیفات گوناگونی از زنانه نویسی زنان و مردانه نویسی مردان صورت گرفتـه اسـت     این مبنا    بر
بـر   و  مـی گـذریم  علت واضح بودن فقط تیتروار و بدون توضـیح خاصـی         ه  که از برخی از آنان ب     

  :تامل خواهیم کردشند خصوصیاتی که نیازمند توضیح با
هاي مرتبط با اندام زنانه و تجربیاتی است که فقـط زنهـا    نوشتار زنانه حاوي توصیفات و عبارت  -

  .می توانند آن را تجربه کنند
زنان بیشتر از مردان به موقعیت اجتماعی خود توجه دارند و مودب تـر هـستند، زنـان الگـوي          -

آیند و بـه کلیـشه هـاي     کودکان خود به حساب میرفتار صحیح جامعه هستند و مادران الگوي  
 ممکن است این گونه هـاي  ،گونه هاي متفاوتی از زن بودن وجود دارد     «. فرهنگی خود پایبندند  

 امـا همگـی در برابـر نـوعی مفهـوم مردانگـی جـاي        .مختلف با یکدیگر تعـارض داشـته باشـند        
نـوعی طنـزي ادبـی مـورد طعنـه      متاسفانه این خصلت خوب زنان در اشعار مردان با        . گیرند  می

  :واقع شده است
  .ترس شوهر باس دین یا نقش عفت یا حیاست/نیست زن در کار بد بی باك ور خود علتش 
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 زنان وقتـی حقـشان پایمـال مـی شـود کالمـشان       .مخصوص جنس زنانه و مردانه است   نفرین  -
: 1393، ش قـدم پـی (.گیرد و به اصطالح نفرین می فرسـتند       صورت تمنایی و دعایی به خود می      

  .اما مردان صفت هاي زشت را به دیگران نسبت می دهند) 59
هاي بارز ساختاري جمله ها در آثار زنانه استفاده از نشانه هاي فرازبانی مثـل فاصـله،      از ویژگی -

 .خط، نقطه چین در پایان جمله هاست
ردهـاي متعـصب لقـب    گیرنـد و م   هاي زنانه زیر تیغ انتقاد قرار می        در کل مردان در مرز بندي     -

  .دیکتاتور می گیرند
  ناخشنودي زنان از دنیاي پیرامون -
  رویا پردازي و خواب دیدن ها در ذهن رمانتیک زنانه -
  ه و شیون و ابراز تاسف آ-
فرهنگ ماقدرت شجاعت به کالم مردانه می بخشد اما این برداشت فرهنگـی همیـشه صـادق                 -

  . نیست زنان نیز می توانند به مانند مردان بنویسندنیست زیرا قدرت و قوت تنها مختص مردان 
احساسات زنانه و ارتباط آن با ارزش هاي بیانی و تجربه هاي وجـدانی باعـث مـی شـود زنهـا               -

آبی _، بنفش )ارغوانی(بنفش  _قرمز  ) پرتقالی(زرد، نارنجی   (بیش از مردها به رنگهاي سطح سه      
نشان دهند و گـرایش رمانتیـک   ) مغز پسته اي(زرد _، سبز )فیروزه اي(سبز _، آبی   )الجوردي(

شـاید بـه ایـن دلیـل     .  اما مردان هیچ توجهی به جزئیات رنگها ندارنـد .آثار خود را تقویت کنند   
کـور رنگـی بیمـاري    «:  این باره مـی گویـد  در)دکتر نیلوفر نوري  (. است که کور رنگ می باشند     

ک یـ کس وجود دارد و چون مـردان        وم ای ارثی ژنتیکی می باشد ژن مسؤل بیماري روي کروموز        
شوند؛ افراد مبـتال میتواننـد    کنند بیشتر به این بیماري مبتال می کروموزوم ایکس را دریافت می   

برخی از آنان نمی تواننـد آبـی را از      . رنگ را ببینند اما درتمایز بین رنگهاي خاص مشکل دارند         
سبز تفاوت قائل شوند و گروهـی انـدك   توانند بین رنگ قرمز و  زرد افتراق دهند، اکثر آنان نمی    

 .توانند رنگ سفید و سیاه را ببینند ازآنان فقط می
مــشاغل ) خانــه داري(بــا نقــش هــاي خــاص ) گــل آرایــی(زن بــودن بــا رفتارهــاي خــاص -

گولومبـوك و    (.)پرورش دهنـدگی ارتبـاط دارد     (و صفات خاص    ) آموزگار مدرسه ابتدایی  (خاص
  )111-110: 1377 فی وش،

  نگري زنانه جزئی -
  نقل قول مستقیم از دیگران -
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دهد تا از کلمه ها وعبارات تابو استفاده کنند در حالی کـه   شرایط اجتماعی به مردها اجازه می    -
از . گـردد  نهایت خشم زنانه در کاربرد اصطالحاتی چون بی ادب، گستاخ و بی شعور نمودار مـی             

 بر می گردد؛ زنـان الگـوي رفتـار صـحیح در     دالیل مودب بودن زنان به انتظارات جامعه از آنان    
  .جامعه هستند و بنابر کلیشه هاي فرهنگی به حیثیت خود پایبند هستند

گیرند و گاهی زن ها براي مقابله به مثـل،   مردها در مرزبندي هاي زنانه زیر تیغ انتقاد قرار می        -
جاهـایی کـه مردهـا      نمودهاي مردسـتیزي در     . در صدد انتقام از مردهاي پرخاشگر بر می آیند        

فقط به فکر غریزه و نشان دادن مردي و قدرت خود داد می زنند یا وسایل را می شکنند دیـده          
  )418: 1391فتوحی،(می شود

این فرهنگ ماست که احساسات مادري را در فرهنگ زنانه و قدرت و جنگندگی و شجاعت را              -
 صادق نیست زیرا قوت و قدرت  اما این برداشت فرهنگی همیشه    . در فرهنگ زنانه درج می کند     

تنها به مردان اختصاص ندارد و زنان هم می توانند در نوشته هاي خـود بـه ماننـد مـردان و از                    
  )197: 1998سلدن،. (پایگاهی قدرتمند سخن بگویند

  کاشانه دوستی -
 هاي عمومی نظیر جهان گردي، منزلت خود را با        مردها با بیان تجربه ها و اطالعاتشان ازعرصه       -

عنوان جهانگردي تثبیت می کنند و یادآوري تجربه هاي یک مرد بـا نـام امـاکن جغرافیـایی و               
یکی بود «زمان عینی و خصوصیات شخصی خود او آغاز می شود، اما داستان یک زن با عبارت                

  . شروع می شود و به بیان حوادثی می پردازد که خود زن حضور ندارد» یکی نبود
     با زندگی عمومی و دسترسـی بیـشتر بـه حقیقـت یـا اخـالق باعـث                  تصور ربط داشتن مردها     -

می شود تا در رقابت با زن ها جایگاه برتر را تصاحب کنند و مردها خود به خود به مرکز تبدیل              
بـه نـسبت    » مـا «بنابراین استفاده زن هـا از ضـمیر جمـع           ) 93-92: 1393یعقوبی،  .(می شوند 

ز ادغام گرایی هویت هاي زنانه در جمع و شخصیت یـابی        نشان ا » من«استفاده مردها از ضمیر     
مردان درعرصه اجتمـاع دارد و مونولـوگی کـه در نوشـته مردانـه وجـود دارد در نوشـتار زنانـه                  

  . شکسته می شود
ي است و از فضاي تک صدایی دوري می کند و تمایـل دارد بـا    زنانه نویس به دنبال برابرساالر    -

زن ها با استفاده از ساختار پرسشی مخاطب خود را بـه تفکـر دعـوت    . خواننده وارد گفتگو شود 
آنـان از  . و از این قبیل را دیـد » باید«می کنند و کمتر می توان در نوشتار زنانه تاکیداتی مانند  

د خود را به مخاطب منتقـل کننـد و از اهـداف اساسـی در               طریق پرسش بهتر می توانند مقصو     
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به این گونه پرسش هاي غیـر ایجـابی مـی    . نظام زبانی هم تاثیر گذاري بیشتر بر مخاطب است       
  .  را برعهده دارد گویند و آهنگ خیزان آن ها وظیفه طرح پرسش

 شـکل هـاي   زن ها بیشتر از مردان در نوشته هاي خود از تشدید کننده هـاي قـوي آهنـگ و           -
امـا  . کننـد  کلمات مبهم مانند خیلی، یک عالمه، بی اندازه، فوق تصور و فوق العاده استفاده مـی   

علت این امر را نداشتن جایگـاهی امـن در اجتمـاع       . مردها به یک توصیف ساده اکتفا می کنند       
  . براي زنان ذکر کرده اند تا سخن خود را مهم جلوه بدهند

عی دارد متنی را که می نویسد درعین سادگی با واقعیـت منطبـق          ساده نویسی زنانه نویس س    -
  . دهد این ویژگی امکان برقراري پیوندي قوي با مخاطب را فراهم می آورد

 ندارنـد   ایـل به دلیلی تمزنها با استناد به کالم دیگران به دنبال تایید گرفتن از جمع هستند و   -
         نـان فکـر مـی کننـد بـا کـاربرد زبـان معیـار                اوالً آ . شـود محتواي متن تمامی به آنها منتـسب        

ثانیاً براي گـرفتن امتیـاز زن و مـادر و    . می توانند خود را به طبقات باالي اجتماع نزدیک کنند         
همسر و کدبانوي شایسته که به زنان هنرمند داده می شود از الگوهـاي زبـانی غیـر اسـتاندارد                    

 جامعه رعایت کالم اسـتاندارد توسـط زن هـا را    ثالثاً. حتی در مجامع خصوصی دوري می کنند      
  . شرط بلوغ اجتماعی آنان به حساب می آورد

، و نظایر آن که نمونه هایی از        »اگر«،  »خُب«،  »می دانی «،  »شاید«تردید نماها، کلماتی مانند     -
تردید نماها هستند در شمار تردید نماها به کار می روند، زیرا براي نشان دادن عدم قطعیـت و             

 . نارضایتی گوینده به کار می روند
ها جایگاه برتر را کسب کنند زنها در نظریه اجتماعی و          طبیعی است وقتی که مردان در رقابت      -

 بنـابراین  .سیاسی سنتی نامرئی می گردند و مردها به خودي خود به مرکـز تبـدیل مـی شـوند           
 نـشان از ادغـام گرایـی    »مـن « به نـسبت اسـتفاده مـردان از ضـمیر     »ما«استفاده زنهااز ضمیر  

ابی     هاي زنانه در جمـع و شخـصیت         هویت ، 1393یعقـوبی،   (.مردهـا در عرصـه اجتمـاع دارد      ی
91_92(  
  :زن در ادبیات فارسی-4-1-1

 اما کمتر بـه  . معشوق مرد را ایفا کرده است زن در ادبیات فارسی در بهترین حالت همواره نقش     
 بطور کلی از معشوق ناب مرد کـه از دیـدگاه یـک    .عواطف و احساسات زنانه او توجه شده است      
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     از ایـن رو منظـر تغـزل گذشـته ایـران را مردمحـور              .زن تصویر شده کوچکترین خبري نیـست      
  )36، 1363ی، براهن(می داند که در آن عاشق و معشوق هر دو از جنس مرد هستند 

    یـان مـرد و زن دامـن     ناخودآگـاه بـه نـوعی جـدایی م        اي بحث در باره نقش زنان در هر زمینه       
 باید از نگاه انسانی در این زمینه ها بحـث      بر این باور هستند که     منتقدان این بحث ها      .می زند 

 ادبیات به معنی امروزي آن زمانی که وارد ایران شد بخصوص زمان مـشروطه سـهم زنـان           .ودش
 در ن روشنفکر مخـصوصاً هاي زنان و مردا  تالش ودر آن مانند سایر زمینه ها کمتر از مردان بود    

 نقـش نـشریاتی ماننـد    همچنـین . نمی توان نادیده گرفت   دوران مشروطه جهت برابر خواهی را       
صوراسرافیل، مالنصرالدین و آثار طنزپردازانی که با فرهنگ جهل آلـود مردسـاالرانه بـه مبـارزه           

  . برخاستند
ن پستو نشینی کـه تحقیـر   ز.شعرش صداي اعتراض زن ایرانی است    براي نمونه ژاله قائم مقامی      

لـب بـاز کـردنش بـا خـشم و      . شده و مورد ظلم قرار گرفته و انسانیتش زیر سـوال رفتـه اسـت       
  . خروش همراه است

  ! ؟»پدر را پشت خم می کرد اگر شوهر نمی کردیم/مگر بار گران بودیم و مشت استخوان ما «
.  در حـال تغییـر اسـت   ر او دائمـاً زبان شعر فروغ فرخزاد در چهار اث     . فروغ و سیمین دانشور   و یا   

 از طرفـی سـیطره تـاریخی        . منفعل و تحت نفوذ جهان مردانه دانـست        شعرش را نمیتوان کامالً   
ینرو زبانش را میتوان بـا   ا از.قدرت مردانه بر ذهن و زبانش در چهره شعرش انکارناپذیر مینماید   

د دو دفتر آغازینش درصـد قابـل       ها نشان دا    بررسی. توسل به رویکردي پویا مورد توجه قرار داد       
مجموعه عصیان نقطه عطف چرخش شاعر . توجهی از نشانه هاي کمبود زبانی را نشان می دهد        

 تولدي دیگر نشانه هایی از تأثیر شاعر از تسلط زبان مردانه     .به سمت زبانی غنی و متفاوت است      
شـعر  .  رفتـه اسـت  دهدو مجموعه آخر او به سمت نمایش کمتر جنسیت شاعر پـیش  را بروز می 

سیمین هرگز بلند پروازي هاي شعر فروغ را ندارد و سـنتی بـودن از زاویـه نگـري و محتـوایی                    
ر یهنوز جایگاه قدرتمندش را در شعر دارد و روحیه اش روحیه اي نیست که مایه هاي یک تغی                 

کیـد بـر    در بسیاري از اشعارش تأ  نکته منفی اشعار سیمین این است که   .بنیادي را داشته باشد   
  .زنانگیش بصورت یک تکه چسبیده شده و بر تنیده شده با متن آن است

  به این مسئله اشـاره دارد کـه سـیمین بهبهـانی اصـوالً     »هواره سبز افراگ«ابو محبوب در کتاب    
شعر ویژه زن و نگرش زنانه را قبول ندارد و نادیده گرفتن این ها هم سرپوشی است بر آنچه که              

او در مصاحبه دیگري در سال پنجاه و هـشت اذعـان   .  چالش کشیده شود  هست و الزم است به    
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مـن از ایـن   «.می دارد که از یدك کشیدن لفظ زن به دنبـال کلمـه شـاعر سـخت بیـزار اسـت               
 شاعر است چرا بایـد زن  زنجیري که میان شاعر زن و مرد می کشند در رنجم، اگر شاعري واقعاً   

  )58، 1382، ابو محبوب (»رده شود؟بودن یا مرد بودنش امتیازي براي او شم
  :مردانه نویسی مردان-4-2

جهان را تعریف کرده اند؛ زنان در ایـن تعریـف مردانـه            »  مردان«فمینیست ها معتقدند تاکنون     
 از این رو هسته هاي اصلی تمامی نظریه هاي فمینیستی برابـري زن و         .نادیده انگاشته شده اند   

پیـشگاهی فـرد زهـرا، قدسـی     (.صادي و اجتمـاعی اسـت   مرد در همه زمینه هاي سیاسـی، اقتـ        
برنامه هاي تلویزیون خواه آشکار یـا نهـان مملـو از گفتمانهـاي         ) 3دوره میانه شماره    1389:امیر

جنسیتی هستند اینکه بعنوان زن یا مرد کیستند و چگونه باید در فضاهاي مختلف رفتار کنند                 
صـادقی  (. ن رسانه بازتولیـد مـی شـود   بخشی از فرهنگ جنسیتی است که توسط نهادهایی چو    

  )59، 1383ی، فسایی، کریم
زن و مـردي کـه بـراي گـذران زنـدگی بـه            . زن و مـرد   . جامعه انسانی متشکل از دو نیمه است      

تـسلط  « یـاد مـی کنـد و    »زبان ضـعیف  «لیکاف از سبک گفتار زنان بعنوان       . یکدیگر نیازمندند 
 امـا تـصور    »دانـد   ستفاده از ایـن عنـوان مـی       مردان را در سلسله مراتب طبیعی جنسیت عامل ا        

ذهنی ما از مرد موجودي با قدرت فراوان و رودرروي مشکالت که به آداب و احساسات چنـدان               
هـاي نـه چنـدان قابـل اعتنـا و بـا        اما گویی زیر سقف آسمان مردهایی با توانایی       . وقعی نمینهد 

هـر  ) آنیمـوس (داراي مردانگی درون از آنجا که هر زنی   . برند  احساساتی رمانتیک هم به سر می     
می باشد پس الزم است افراد آنها را تجربه کنند و بـه تعـادل       ) آنیما(مرد داراي مردانگی درون     

 ) دربرنامه رادیویی795606کدخبر,جام جم سرا,1394، پورفرخ.(برسند
ه را در ادبیات کشورهاي جهان نیز می توان نشانه هـایی از فرهنـگ و هنجارهـاي پـدر سـاالران      

  »شوهرت ارباب تو، جان تو، نگهبان تو، سرور تو و فرمانرواي توست «:شکسپیر. یافت
با بهره گیري از نشانه شناسی و با بررسی سـاختارهاي دسـتوري نـشان داده     ي  افسانه نجم آباد  

فمینیـست هـا   . است که زنان در ادبیات قدیم جزو اشیاء و مایملک مرد بـشمار مـی آمـده انـد        
 امـا  ،به سلسله نظام حقوقی پدرساالري پایان دادغرب ند انقالب کبیر فرانسه در  معتقدند هر چ  

در مراجعه به بسیاري از ضرب المثـل هـا در   . نابرابري هاي جنسیتی همچنان تداوم یافته است    
هـاي جنـسی    می یابیم شرایط اجتماعی که در خلق آنها دخیل بوده اند بنـوعی درگیـر تفـاوت       



                                       1400  هفدهم تابستانسال پنجم، شماره) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان  سهم گرایانه نویسی در مکتب پایاییسم
 

91

اغلب ضرب المثـل هـاي      . و نیز به نفع جامعه مردساالر سنگینی می کند        هستند و کفه این تراز    
کننـد؛ ویژگـی    به جا مانده از محوریت مسئله زبان به ویژگی هاي منفی زبان زنانـه اشـاره مـی                 

2003:9 (.رحرفی، بدون برنامه و هدف و نادرست صحبت کردنهایی چون پ.(  
 او . مـی دانـد   شی از تسلط مردان بر آنـان لیکاف قدرت بیان و ضعف زنان را در صحبت کردن نا   

در صدد است ارتباط میان زبان و تحت تسلط سلطه ي سیستماتیک بـودن زنـان را در جامعـه            
دیباچه اي بر روش شناسـی زبـان و   :زنانگی نوشتار«بهزاد برکت در مقاله (. مردساالر نشان دهد  

 جنسیت 
دهد به بیـانی او   ره کالم را جهت میلیکاف معتقد است این جنس گوینده است که قضاوت دربا   

 زیـاد هـم مـی    کنند که اتفاقاً   کند اگر براي مثال، مردان از پرسش تأکیدي استفاده می           ادعا می 
کنند این ویژگی بعنوان امري طبیعی در زبان آنها در نظر گرفته می شود در حالی که اگر زنان           

  . شود با کمبود تعبیر میاز آن استفاده کنند به سبب تقویت کالمشان در مقابله 
        ترجمــه آیــسان شموســی »دختــران زیرزمینــی کابــل«رمــان ) 102 ص،(جنــی نــوردبرگ در 

رقص هم مثل مقوله شعر و شاعري براي زنان افغان مثل رؤیا می مانَد و می توانـد                «می نویسد   
ی و الهام بخش موضوعات ممنوعه اي مثل عشق و عاشـقی باشـد، زنـانی کـه اهـل شـعر خـوان              

سرودن شعر و بر زبان آوردن ابیات شاعرانه هستند، ایده هاي عجیب و غریـب در سـر دارنـد و              
  ».در اینجا مظنون به هرزگی هستند

دخترها به دلیل جنبه هاي آناتومی و فیزیولوژیک، نمی توانند به طور کامـل              اعتقاد دارد   الکان  
 به حاشـیه رانـده مـی شـوند و چـون      با پدرهایشان در درام روانی جنسیتی، هویت پیدا کنند و  

         را درونـی کننـد، ایـن قـانون از بیـرون بـر آنـان تحمیـل          »قانون پـدر  « قادر نیستند که     عمدتاً
از این رهگذر زنانگی، خرد، ساکت و بی تحرك می شـود و زبـان مردانـه تنهـا زبـانی              . می شود 

، لـذا ژان الکـان از همـین جـا      است که زنها می توانند به آن بیندیشند و با آن سـخن بگوینـد              
  )64: 1382، یزدانی(».زبان رایج براي احساسات زنانه، رسا و کافی نیست«نتیجه می گیرد که 

  :فراروایتسهم گرایانه نویسی در -5
متعلـق بـه دیگـري    کـه  است سهم بخشی از چیزي  .  می باشد   قسمت  و معنی لغوي سهم، بهره   

ثم   ( .باشد ی می   اصـل سـهم  «ی را چنین بیان می کنـد  یم گراهدف اصل سه  )١٣ :١۴٠٠،رجب
گرایی به دنبال این است که سهمی که مطلق و نسبی گرایی از هم دارند را مشخص نماید و بر              
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 و از طرفـی تفـاوت یـا     از هم است نماید که متکی بر سهم  خلقمبناي این سهم شق دیگري را       
یرد و با احترام به آنها اصل و پایـه     تفاوت هایی که در دو شق وجود دارد را به عنوان استتنا بپذ            

داراي سهمی نیز در ادبیات شعر و داستان    . را در هر شق که نتیجه نگاه آنهاست مشخص نماید         
معنا، تصویر، عاطفه، تخیل، تعشق و غیره کـه آدمـی        :از هم هستند که این سهم عبارت است از        

ه یکی متکی بر زبان غیرمستقیم با برخورد زیباشناسیک با آنها دو جوي اصلی به وجود آورده ک         
، همـان . (و استعاري که شعریت است و دیگري زبان مستقیم که پدیدآورنـده داسـتانیت اسـت               

1400 :12(  
کنـد و در    که دارد زبان را خلـق مـی  »اصالتی« است که با   »معنا«در سهم گرایی پایاییسم این      

پـس در  . گیـرد   آن شـکل مـی  بستر زبان است که نوع برخورد بصورت مستقیم و غیرمستقیم با         
را ... واقع اصل سهم گرایی ابتدا معنا و بعد بصورت درون روایتی عاطفه، تعقل، تخیـل، تـصویر و      

سهم گرایی در هـر سـطحی مـورد    . مواردي می داند که شعر و داستان را از هم سهیم کرده اند      
رمـستقیم در   زبـان مـستقیم و غی     _توجه است چه در بنیادي ترین واحد شـکل دهنـده زبـان              

که همان معناست و چه در سطوح درون روایتی که چگونه روایتهاي دو یا چند قطبی               _ادبیات  
بر مبناي اصل سهم گرایی زبان مستقیم و غیرمـستقیم      پس  در مقابل هم سهیم از هم هستند؛        

ر  اشتراکات و افتراقات خود پی خواهند بـرد و د  بهداراي سهمی از هم هستند که با تکیه بر آن      
  ) 13: همان. (روند پیش رو به مخلوط وارگی از هم می رسند

  :پایاجنسیت در فراروایت-6
زبان زنانه و مردانه نویسی است که که در بحث جنـسیتها     ث  پایاجنسیت زبان مورد بح   در تفکر   

در ادبیات گذشته تا جایی که چشم .  است د نظر در مکتب پایا جنسیت در خوانش ادبی آن مور        
شود و چندان خبري از جامعه زنان نیـست وقتـی          ادبیات از زبان مردها شنیده می     کار می کند    

در دیگـر  قلم در دست مردان می چرخد خواسته و دغدغه هـاي فـردي آنـان بـیش از هرچیـز            
کما اینکه اگر قلم در دست زنان بود باز به همین صورت بـود مگـر اینکـه نیـروي          . اولویت است 
اي را ایجـاد کنـد کـه      جرقـه می توانست چیزي که .اه می کرد صاحبان قلم را آگ    یآگاهی بخش 

  . آدمی بتواند به این ساختار شکل گرفته تفکر کند
 روند تحول زن اسـت و      شگل گرفت  حرکت فمینیسم که در غرب       .این آگاهی اتفاق افتاد   نهایتاً  

 .اسـت البته روند تخریب زن هم هست همانطور که روند تحول فکري مرد و تخریبش هم بـوده    
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 که تمایز خود را بـا زبـان   د شکل دهنده زبان نیز هست و زبانی را در آثار بوجود آور    این جنبش 
تواند این زبان را فارغ از جنسیت خـود   ي که هر خواننده اي به راحتی می طور.کردمردانه ایجاد   

ین زبـان    همـ  نویسی است که اتفاقـاً    زنانه  فروغ فرخزاد در ادبیات معاصر نمونه زبان        . درك کند 
  . که نیمایی است به راه می اندازد» ژانر مادر«ژانر زنانه نویسی را در درون 

یعنـی او وسـعت یـک    . من از نیما یادگرفتم که چطور نگاه کنم       ... «: در این باره می گوید    فروغ  
چـون آدمهـا    . فقط آنچه می روید متفاوت است     .  چیز است   ریشه یک ... نگاه را برایم ترسیم کرد    

 طبیعتـاً _ خـصوصیت زن بـودنم    مـثالً  _علت خصوصیات روحی خـودم      ه  من ب .  هستند متفاوت
 من می خـواهم نگـاه او را داشـته باشـم امـا در پنجـره خـودم                 .مسائل را بشکل دیگر می بینم     

  .  دوره دوم1رش شماره مجله آ 45-46طاهباز سیروس_گفت و شنود با فروغ (.نشسته باشم
از هـم سـهیم هـستند خـود     ... ن در معنا، تصویر، موسیقی وهمانطور که گفته شد شعر و داستا      

ایـن دو جـنس در تکلـم    . زن و مرد نیز از لحاظ زیستی و بیولوژیکی نیز از هم سهیم می باشند 
محور بودن، در تعشق، در تخیل، در ابقاي نسل و غیره داراي سهمی جدا ناپدیر از هم هـستند                 

در پـس  .  توان آنها را دو جزیره جـدا از هـم دانـست   که با تکیه بر آن است که در زبان نیز نمی       
هدف پایه است نیست بلکه   هدف اصلی   پایاجنسیت توجه به زنانه نویسی یا مردانه نویسی         تفکر  

ـ اعتقادبا تکیه بر سهم گرایی زن و مرد از هم     و    یعنـی زنانـه   .اسـت »سـهم گرایـی نویـسی   «ر  ب
یسی دیگر در خدمت وا برعکس مردانه ن   نویسی دیگر در خدمت تمام دغدغه هاي زنانه نیست ی         

 .د نوشـتار متکـی بـر سـهم گرایـی باشـ      بر این استکههاي مردانه نیست بلکه سعی      تمام دغدغه 
گیرد که به همراهـی   یعنی بنوعی زنانه نویسی و مردانه نویسی در مرحله اي از شناخت قرار می      

مـان انـدازه کـه دغدغـه جامعـه        به ه  به این ترتیب  زن و مرد و سهم آنها از هم توجه نماید که            
این دغدغه ها در همراهـی بـا هـم    و .  زنان  همان قدر هم دغدغه جامعه     مورد توجه است  مردان  

سهم گرایانه نویسی در ادبیات پایایسم منجر به شکل گیري       . است که خودش را نشان می دهد      
» آفریننـده «نـاي  واژه آفرت در زبان کُردي بـه مع     . شده است » آفرت«ژانري محتوایی با عنوان     

امـا مکتـب پایایـسم از ایـن واژه     . است و این واژه را در این زبان براي معرفی زنان بکار می برند   
آشنایی زدایی کرده و آن را در معناي واقعی خود که هر دو جنس را در بر مـی گیـرد اسـتفاده      

ه بگیـرد و دسـت   ژانر آفرت تالش دارد از زنانه نویسی و مردانه نویسی صرف فاصـل      . نموده است 
روي موضوعاتی بگذارد که زن و مرد از آنها سهیم هستند حال این سهم چـه در زمینـه جـنس     

براي نمونه بسیاري از مسائل اجتمـاعی در جوامـع از گذشـته بـا دو قطبـی      . باشد و یا جنسیت  
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در ایـن ژانـر تـالش بـر ایـن          . هاي همراه بوده است که منجر به تقسیمات جنسیتی شده است          
که زن و مرد در کنار هم با شناختی که از هم پیدا کـرده انـد بـا آنهـا برخـورد درسـت و             است  

منطقی داشته باشند و دیگر پایبند آن سنت پیشین باوري نباشند یا اینکه به گونـه اي تقـابلی          
  .    به آن نگاه نکنند

  :نتیجه گیري
د نوشـتار زنانـه و مردانـه    با توجه به موضوع مقاله که سهم گرایی در مکتب پایاییـسم مـی باشـ    
 هـر دو داراي  »زن و مـرد «تحت عنوان شکل هایی از زبان بررسی می شـوند و ایـن دو جـنس       

اصالت و ماندگاري می باشند و محورهاي نوشتاري خاص خود دارند که این محورها گاه شـبیه            
دانـه  در سه دهه اخیر در خصوص ظلم و ستمی کـه از سـوي طرفـداران مر           . هم و گاه متفاوتند   

نویسی نسبت به نوشتار زنانه شده است گروهی اصالت را به مردانه نویسی و گروهی این اصالت            
 و نیـاز بـه   ها دیگر وقت آن رسیده است که اصالت هر دو این جنساما. اند را به زنانه نویسی داده 

  تالش شد همراهی و سهیم بودن این      پژوهش و در این  . همسویی و همراهی این دو مطرح شود      
در قالب سهم گرایانـه نویـسی مـی توانـد           مردانه نویسی و زنانه نویسی       و بیان شود که چگونه    د

 و بـا  شته باشـند  و هیچکدام بر دیگري برتري و تفوق خاصی نداباشندداراي اهمیت برابر با هم     
 که باید در سطح گـسترده تـري    داشته باشند وجود تفاوت هایشان با یکدیگر شباهت هایی هم       

البته باید دانست که این نه آغاز و نه پایان راه است و تفکـرات مختلـف              . ت قرار بگیرند  از شناخ 
هر کدام بر مبناي فلسفه خود به مـسئله جـنس و جنیـست پرداختـه و مـی تواننـد در آینـده                   
بپردازند که بی شک راه رسیدن به نگاه برابـر در زمینـه جنـسیتها خواسـته و دغدغـه تفکـري               

 . باشدانسان امروز نیز می
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